






.ها- میوه: - راست ها- گل: چپ: شاخه سیب



 میوه: راست .ها- گل: چپ: شاخه گالبی



ها- میوه: - ها  راست- گل: چپ: شاخه به



ها-میوه- خشک: راست. ها- گل: چپ: شاخه بادام



ها- میوه: - راست. هاي نر و ماده-گل: چپ: شاخه گردو









































)راست(و باغ هلوي با سیستم تربیت پیشاهنگ مرکزي ) چپ(یک درخت هلو پیشاهنگ مرکزي بعد از هرس زمستانه 



Vدرخت هلو با دو شاخه اصلی به شکل 



دارها- عمودي در باغ میوه هسته Vسیستم تربیت



. اند- هاي عمودي تربیت شده- که بر روي داربست) پایین(و انگور ) باال(درختان آلو 



سیستم تربیت داربستی جناغی



هاي پاکوتاه-کاهش ارتفاع درخت با استفاده از پایه







لخت آماده کاشت-درخت ریشه



بندي مناسب نهال به منظور جلوگیري از خشک شدن ریشه- بسته



.ها در سطل آب قرار داد- ساعت آن 6- 8ها محرز بود، باید به مدت - چنانچه پس از خرید نهال خشک شدن ریشه



بندي  - هاي بسته- ها از جعبه- دقت کنید نهال. ها در گودال براي حفاظت در برابر باد و نور خورشید- انبار موقت نهال
شوند- ها درون گودال پراکنده، با خاك نرم پر و همیشه مرطوب نگاه داشته می- بیرون آورده، ریشه



(سطح خاك قرار گیرد- در زمان کاشت باید دقت داشت طوقه هم



. استفاده از مالچ پیرامون درخت



سوختگی تنه-کاربرد رنگ التکس سفید بر روي درختان آلوي تازه کاشته شده به منظور جلوگیري از آفتاب



هاي مخصوص براي محافظت از درختان-انواع پوشش



.سیستم مدیریت بدون شخم باغ در یک باغ بادام



ردیف یک سیستم مدیریتی  - ردیف و گیاهان سرزنی شده در وسط میان- هاي بدون علف در دو طرف میان- ایجاد کانال
معمول در مدیریت کف باغ است



ردیف در صورت لزوم در یک جهت  -طبق سیستم مدیریت کف باغ، حاشیه بدون علف هرز و میان
).234راست و چپ (شود -دیسک زده می



ردیف -هاي بدون علف هرز و کاشت گیاه پوششی شبدر در میان- جریان آب از کانال



خاك بر قابلیت دسترسی به عنصرهاي غذایی توسط گیاه   pHاثر  



Reasons for Pruning

•Reduce tree size
•Control tree shape
•Make trees structurally 

strong



Reasons for Pruning

•Improve light penetration 
–Flower bud initiation
–Fruit color
–Pest control –Pest control



Reasons for Pruning
•Removal of diseased 

wood
–Fruit rot control



Reasons for Pruning

•Partially reduce crop 
load

•Facilitate cultural 
operations



Reasons for Pruning

•Keep the crop close to 
the ground



What happens if you do not prune?

óEarlier fruiting

óLess light óLess light 
penetration

óPoor spray 
coverage

óMore difficult to 
manage



When to Prune

•Dormant season

•Summer pruning



Summer pruning apples and pears 
allows sunlight to ripen the fruit and 
ensures good cropping the following 

year

•Pinching competitive laterals in 
young leader

to keep leader growing strong





Types of Cuts

óó Heading CutHeading Cut

4Remove part of 
the branchthe branch

4Stimulate bud 
break near cut

4Stimulate localized 
branching



Types of Cuts

4Remove branch at point of origin
4Least invigorating cut
4Promote light penetration into 4Promote light penetration into 

canopy



Avoid Leaving Branch Stubs



Pruning



Remove Narrow Branch Angles

StrongStrong WeakWeak





Bark 
inclusion

Closed 
crack 

indicating 
inclusion

Near-normal 
wood formation



Weak 
union

Strong 
union



The most desirable 
branch aspect ratio 
is less than 0.5 as 

was demonstrated was demonstrated 
in the previous 

slide.



Branch Spreading



Branch Spreading

•Opens tree up for 
sunlight and spray 

penetration
•Reduces shoot and 

Too littleToo little

•Reduces shoot and 
limb vigor

•Encourages flowering
Too muchToo much



Bend Branch Towards Horizontal
•Decreases amount of auxin moving from tip

Bend to a 45 to 
60 degree angle

Increase lateral branching
Decrease terminal growth



Bend Branch Towards Horizontal
•Decreases amount of auxin moving from tip

Bend below the 
horizontal

Increase lateral branching
Buds at highest point break
Decrease terminal growth

horizontal



Apple Limb Spreading











Fruit Trees Training







Peach Pruning



Peach Pruning



Peach Pruning



Peach Pruning









Apple Central Leader Pruning



Apple Pruning 



Central Leader Tree



Pear Pruning – Multiple Leader












